
 

רבמלא'ר

חתופהחישה

היכרועש,םיכרכתבורמוהלודגתריואמהידפולקיצנאתפרצבהמסרפתה1780־ו1751םינשהןיב

היפתתשמןיבשו,)1783-1717(d'Alembert,רבמלא'דו)17844713(Diderot,ורדידויהםיישארה

.תוחפםיעודי,םירחאםיברטעישנאווסור,הייקסטנומ,רטלווכםילודגתועד־יגוהויה

רואלהתאצוהרופיס,היתושיגבוחיתופקשהבתינרתחותילאקידר,תינקפסהתיההידפולקיצנאה

םיירוביצםינוידוררועהירמאמו,תחאםעפמרתויםוסרפלתימשרהרסאנאיהןכש,רתויבקתרמ

.םיבחרנ

(EphraimChambers),סרבמיי'צםירפאךרעש,תילגנאההידפולקיצנאהלשםוגרתכלחהלעפמה

תכללםתנווכבםנמאיכ,וריהצהםה,1745תנשבםיכרועהומסרפש,"סוטקפסורפטרבכלבא

תוירחאהתאומצעלעלטנורדידרשאכ.תמיוסמהדימבקרתאוךא,וזהידפולקיצנאתובקעב

אלאןיאהדיתעההידפולקיצנאליכ,ריבסהובש,ףסונ"סוטקפסורפ"םסרפאוה,)1749(לעפמל

וטעירפמםורתלםיכסהימןוגכ,םיניינעלעםינושםיטרפרסמו,ילגנאהרוקמהםעשולקרשק

חישה"עיפוה(Encyclopédie)הידפולקיצנאהלשןושארהךרכהחתפב.רבודמםיאשונוליאבו

Discours"),"םיכרועהתאמחתופה préliminaire des editeurs")רבמלא'דתאמרמאמללכש

.ורדידלשוולשתפתושמהכירעבתופסותיתשו

םאתהב,םיקלחינשמבכרוהורמאמו,לעפמהתורטמתאריבסהלהיהרבמלא'דלשודיקפת

בטיה,גיצהלהידפולקיצנאהלשהנויסינבוניינעןושארהקלחה.ולשתוירקיעהתורטמהיתשל

רבמלא'דקפסמהוקלחב."םהיניבםירשקהתאוםדאהתעדיקלחלשםרדס"תא,רשפאהלככ

ינשהקלחה,”םהיניבםירשקהלשוםיעדמהלשםרוקמלשיסיפאטמחותינ”ארוקאוהשהמתא

תויונמאה,םיעדמהלשיתטישןולימרוציל-לעפמהלשתפסונההרטמליוטיבתתלדעונ

ןולימואהידפולקיצנא:הידפולקיצנאהלשאלמההמשביוטיבםגהלשישהרטמ,תויונמואהו

,Encyclopediaטעה־ישנאתרבחתאמ,תויונמואהותויונמאה,םיעדמהלשיתטיש ou)

.(Dicz‘ionnaire raisonne’ des sciences, des art des métiers, par une sociéte’ de gens de letterx

טבמוהירה,יתטישהןולימהלשתקמונמהגצהאוהשמרתוי,השעמלבתכרבמלא'דשהמ,םלוא

.תויונמאהוםיעדמהתודלותלעללוכ

לשויתורעהתיברמ.)1751("חתופהחישה"לש)ינשה(הווקלחמםלוכםיחוקלןלהלשםיעטקה

יעדמלעוהיפוסוליפלעבתכשהמלכטעמכךא,ןאכוטמשוהתורפסהלעותויונמאהלערבמלא'ד

.םיאבהםיעטקבללכנעבטה
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Uri Sharf
שמה המלא של האנציקלופדיה: אנציקלופדיה או מילון שיטתי של המדעים, האמנויות
והאומנויות, מאת חברת אנשי-העט;

ד’אלמבר מסביר את מטרות מפעל האנציקלופדיה והאופן בו היא מחולקת;

- סדרם של חלקי דעת האדם ואת הקשרים ביניהם;

- ניתוח מטאפיסי של מקורם של המדעים ושל הקשרים ביניהם;

המסה היא למעשה סקירה מקיפה של תולדות המדעים והאמנויות; 

הקטעים לקוחים מחלקו השנים של ”השיח הפותח“ (1751), במיוחד הערותיו על פילוסופיה
ועל מדעי הטבע;



   

חתופהחישה:רבמלא'ד

בושחהזדעי.תויונמאהוםיעדמהלשיתטישןולימבהזרוביחלשותניחבלהתעשגינ]...[

קלחברשאמרתויברןיינעםיארוקהתיברמואצמיהזקלחבשקפסןיאשםושמ,רתויהברה

ינפלםלוא.רתויבםיבורמהלמעלוהחרטלונכרצנךאלמלידבשםושמו,הזרמאמלשןושארה

תויונמאהלשוםיעדמהלשםבצמתאתמיוסמתוכיראבןחבנשיוארהןמ,אשונלשגינש

םרוקמרבדבונכרעשתיסיפאטמההגצהה.םולהדעונתואואיבהםידעצוליאהארנשו,ונימיב

הגצה1;ידפולקיצנאהץעהתנקתהלהבורמתלעותהבהתיה,םהיניבםירשקהוםיעדמהלש

תראהלהתוחפאלתלעותהבהיהת,דעצרחאדעצונתרכההמדקתהובשרדסהלשתירוטסיה

תודלות,ןכילע־רתי.וניארוקלהלאוניתרעידיתארוסמלונילעובשןפואלרשאבוניניע

םתדובעש,םילודגםינואגלשןטקרפסמלשםהיתודלותל,םירבדהעבטמ,תורושקםיעדמה

ונתדובעלועייסהלאתודובעשןוויכו;םדאהיינבברקב]”הלבשהה'י[רואהתצפהלהמרת

םייטרפהםיעויסלונתעדתאןתינשינפל,ןהילערבדלוחותפלונילעשירה,יללכעויסונלש

לשהתייחתלונטבמתאהנפנהבה,הדימהלערתירבעלקיחרהלאלשידכםלוא.ונלביקש

.תורפסה

וזתוחתפתהיכ,ררבתמ,ןויצלהיוארהפוקתהתואמחורהלשהתוחתפתהלעםיבשוחרשאכ

הכישמה,תונדמלבהליחתהאיה.הבתכללהילעהיהםירבדהעבטמשךרדהתואבהבלה

ךלוהםדאהיהובשרדסהמהנושהזרדסשםנמאןוכנ.היפוסוליפבהמייתסהוהפיהתורפסב

,ונמזינבםעחישוגישלקרלבגוהוליאוא,דבלבולשויבאשמלעךמתסהלוילעהיהוליא

תבייחתדרובמהחורהיכ,םשוניארה2.הזרמאמלשןושארהוקלחברבכונדמעוילעשרבד

חורהתוארשאכםלוא.הפיהתורפסהתאךכ־רחאקרוהיפוסוליפהתאםדוקהכרדבשוגפל

,תואיריאהלששדחמןתרילשידה,רואלשתואמהלומדקש,תורעבלשהכוראהפוקתמתאצוי

.שיחמהלהסננתאזתא.תירוקמהןתדילמחרכהבהנוש,ךכרמולרשפאםא

תואמרסירתךשמבוחכשנ,םירנא'והלכבטעמכםינומדקהונלוריאשהשתפומהתוריצי

םיארמםהיכהמודרשא,יתימאהוהפיהשםושמ,ודבאתויונמאהוםיעדמהתונורקע.םינש

םושמהזןיא.םהילעםיעיבצמןכםאאלאםיישחומםניא,םוקמלכבםדאיינבלםמצעתא

םלוא;רבדותואדימתאוהעבטה;םירידנםינואגבתוחפםיירופויההלאםיללמואםינמוש

תוילכתרחאםיפדור,םשוהפקרםהםיעורודימתומכש,הלאםילודגםישנאתושעלולכיהמ

םישכורונחנאשתואידיאה?וילעךומסלםהלשםרואאלאםהלןיאחופיטרדעיהבו,תונוש

ילבותואםימשונשריוואוהז.תוילגתהתיברמלשוערזויההלא,הרבחהוהאירקהתועצמאב

ויהםירבדמונחנאםהילעשםישנאהוליאו;םייחהתאסיבהונחנאולרשאו,וילעבושחל

לשבוחכשנרשא,תויונמאהוםיעדמהלשםינושארהםירצוילומדםה.הזהעויסהתאםירסח

ימ.חכשיהלםירחאלםימרוגםמצעםהויהרתוירחואמואבולרשאו,םיללוהמהםהישרוי

יחוליא3,רברגו;תרחאהאמבןועשהתאאיצממהיהםיינישהלגלגתאולגלגהתאאיצמהש

.וילאהוותשמילואהיה4,סדמיביואלשותפוקתב

.םיפוסוליפואםיררושמםמצעלוארק,תובושחהתופוקתבויהש,הלאחורילודגלשםתיברמ

ומצעטושקלםדאלוכיםהבש,םיראתינשםמצעלעובתלידכ,םלשלםהילעהיההמםנמאו
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Uri Sharf
[1] האנציקלופדיה כמילון שיטתי של המדעים והאמנויות;

תחייתה של הספרות;

Uri Sharf
[2] ההתפתחות בשלבים: למדנות -> ספרות יפה -> פילוסופיה;



Uri Sharf
[3] יצירות המופת הקדמוניות [בכל הז’אנרים] נשכחו במשך זמן רב; 

Uri Sharf
[4] גדולי הרוח הקדמונים קראו לעצמם משוררים או פילוסופים;

Uri Sharf
1. ”העץ האנציקלופדי“ מציג את הקשרים בין החלקים השונים של דעת האדם. מטאפורת העץ
(”ענפי הידיעה“) מדגישה את האמונה באחדותה של הידיעה;

Uri Sharf
ב”ניתוח המטאפיסי“ ד’אלמבר ממקם את התפתחות התבונה לפני הדמיון ואילו ב”ניתוח
ההיסטורי“, הוא הופך את הסדר וממקם את הדמיון לפני התפתחות התבונה;

Uri Sharf
הערה 3: גרבר ד’אוריאק (Gerbert d’Aurillac) היה לאפיפיור סילבסטר השני, היה מלומד
שהתעניין בעיקר במתמטיקה ופיסיקה;



 

הלכשההרואבתוברת

ןיאיכ,ונימאהםה?םילראשתורואלהמואמבייחאוהןיאיכ,ומצעלואימחהב,לוזהכריחמב

אלםתפשתאש,םיאמורהוםינוויהלשםהיתוריציבהרישלשםיתפומםמצעלשפחלםעט

התוויעש,תיראברבהתרוסמבאוצמלומידםינומדקהלשתיתימאההיפוסוליפהתאו;דועורביד

עבטהלשהקימעמההקידבה;יתודליםוינאכמלםלצאהמצמטצנהרישה.וולשהתומדתא

;םייסיפאטמוםיטשפומםישילעתוישפטתולאשףלאבםהלופלחתנםדאהלשלודגהרקחהו

לוצינלךכיפלו,הבשחמילופלפהברהלוקקזנ,חלצומיתלבואחלצומ,ןנורתפלשתולאש

לכטעמכהנותנהתיההבש,תודבעהתאוזהכובמלעףיסונםא.םדאהחורלשריפחמ

יכ,ורותבהתואודילוהרשאו,תורעבהמודלונשלבההיתונומאושעשתומשהתאו,הפוריא

ךלןיאןכש:םעטהלאוהנובתהלאהרזחהלשהכרדבדמעאלשלושכמהיהאלשהארנוא

אלאךרוצתוריחלןיאו,הלאםילודגםירבדרוצילתלגוסמההבשחמהוהלועפהתוריחאלא

.הדרפההןמרמשיתשידכ]"הלכשהה"[רואב

תוקינעמהתוכפהמי{תואמתהאל,תויראבדבהןמתאצלידכ,אופאקוקזהיהישונאהןימה

טעמתאהפוריאלשדחמםידוההבכרוהו,הסרהנתינוויהה”דפמואה:תושדחםינפםלועל

ווהה71"?!האוסנרפלשו{,י'צודמהלשםתוסתוסופדהתאצמה5.םלועבהדתונדועשהעידוה

.םוקמלכבשדחמדלוניוואהו;חורהתאבוש

.ורסמתהולשןושארההיה,תורעבהתואמךשמבחרכהבהנונש,הירוטסיההותופשהדומיל

אלךא,תואידיארובצלהבאת,תוקניןימבתויראברבהומהתאצבהמצעתאהאצמםדאהחור

שפנהתויולוכיתונותנויההבשתוהקהתואלשב,תמיוסמהמרלרבעמןתוארוגאלתלגוסמ

רתויבלקהאוהשםושמ,ןורכיוהתאהנושארבוחפיט,הלאהתויולוכיהלכמ.ברהכןמזךשמב

.רתויבהלודגהתולקבבבגלרשפא,ותועצמאבגישהלרשפאשתועידיהתאשםושמו,וקפסל

םהלהיה;םינושארהםישנאהליחתהלםיכירצויהשיפכ,עבטהדומילבאופאוליחתהאלםה

םילודגהלשםתובידנלתודוהש,םינומדקהלשםהיתודובעאוהו,םינושארלרסחהיהשעויס

:דמולמתושעיהלידכאורקלאלאךירצםדאןיאש,ונימאהםה.תוצופנתויהלוליחתהסופדלו

םינומדקהשהמלכהנחבהאללוארקםהךכיפל.תוארלרשאמאורקללקרתויהברהירהו

ץירעהלולחה,הדותתרכהןימךותמו;םתואושריפ,םתואומגרת:רנא'ולכבונלוריאשה

.יתימאהםכרעלעבורקמודמעשילבמםתוא

םנושללוזב,תודמולמהתונושלהתאהקומעהםתרכהמש,םיליכשמלשןומהותואןאכמ

,םתונינאלוםנחלטרפ,םסרופמרפוסרמאשיפכ,םינומדקהלעלוכהתאועדיש,םהלש

,תולעמותואאקוודתובורקםיתעלשםושמ,םיאגהכםתואהכפהתונדמללשבהרתגצהשו

רשא,םידבכנםינודאלשןימהזהיה.רדהתהלםיבהואונחנאןהבאקווד,רתויבךומנוכרעש

הנומאהמהרהויבורוור,םהייחתארכהםהלשהלאלתויתימאהםהיתולעמבומדשאלכ

ןיאתודבועהותונדמלהץרא:ץוריתןיעמהרסחאלוזהרהוי,ןכילע־רתי.םהמםאצומש

אוהשהלאתושיכרתועצמאבםויידמהלדגותרשממוליאכומצעתאהאורםדאה:התוצמל

םיתעלו:ידמלןטקחטשלעתערתשמ,תאזתמועל,תוילגתהוהנובתהץרא.ץמאמאללשכור

םדוקשהממקרפתהלאלאחילצמאוהןיא,םדוקעדיאלשוהשמםשדמולםדאשכ,תובורק
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Uri Sharf
[5] כדי לצאת ממצב הברבריות, היה צורך במהפכה; התרבות היוונית נשכחה; הרנסנס החיו
אותה והאור נולד מחדש בכל מקום;

Uri Sharf
[6] העיסוק הראשון לאחר תקופת הבערות היה לימוד השפות וההיסטוריה;

במצב של ינקות, בשלב זה, ויכולת מוגבלת להתמודד עם האידיאות שנחשפו מחדש;

המפעלים הגדולים היו של תרגום, עיון ופרשנות, ללא ניתוח; הערצה עיוורת של מה שהוא עתיק;

Uri Sharf
[7] היוהרה של הלמדנים מקורה בהיכרות עם מאגר אין סופי של ידע, שצבירותו הופכת מטרה
לכשעצמה; בעוד שעיסוק בלימוד אמיתי [תבונה ותגליות];



 

[9]

[10]

חתופהחישה:רבמלא'ד

תויהלבייחףוסוליפהלשהזמהברהבתוחפוכרעש,דמולמהשהביסהוז.עדויאוהשןימאה

,התומדקתהמהצורמהניאםלועלהאיצממהחורהשםושמ:ררושמהמףאילואו,ונממהברהבריהי

תימצעהיםתבהאבתופוכתםיאצומרתויבםילודגהםינואגהו;הזלרבעמלאהאוראיהןכש

,עגרלקיתשהלילואםייושעםתלווםהלםיקלוחשםיחבשהש,רומחלבא,רתסנטפושןיעמ

לעךכלכךללהתהונרכזהשםידמולמהשאלפתהלאופאןיא.תיחשהלםלועלםילוכיםניאךא

.יראברבףאםיקרפלו,תובורקםיתעלךחוגמ,שקועמעדמבםיקסועםהש

חתפתתהיפוסוליפהשידכהברהרסחהיה,תודבוכמויההפיהתורפסהותויונמאהשהעש]...[

תאזו.רחואמרתויהברהאלאשדחמהעיפוהאלוז;תומואהמתחאלכבתוחפל,הדימהתואב

רנא'זלכב;היפוסוליפברשאמהפיהתורפסבןייטצהלרתוילקםירבדהעבטמשםושמאל

חרכהבהמרתםינומדקבהאירקהםלוא.רתויבההובגההגרדלעיגהלהוושהדימבהשק

ייפויבשוחלידכ.עבטהיעדמברשאמרתוירהמבוטהםעטבוהפיהתורפסבתומדקתהל

ותואמשירה,תובשוחןהשינפלתושחתוידבהשרחאמו:ברןמזםתוארלךרוצןיאתורפסה

־רתי.תובשוחןהשהמתאתוטפושןהשינפלתושחןהשהמתאןהתוטפושחרכהבומצעםעט

יכףא,השעמל.םירפוסכועיגההילאשתומלשהמםיקוחרםינומדקהויההיפוסוליפב,ןכילע

,ןורחאההזשירה,ןוימדהלשםינושארהםיצמאמלתומדוקהנובתהלשתונושארהתולועפה

איהותלועפשאוהונורתי:רתויהלודגתוריהמבםדקתמ,םינושארהםידעצהתאהשעשעגרמ

םייוצמהםיאשךמלהמצעתאליבגהלתצלאנה,הנובתהוליאו;דילוהומצעאוהשםיאשומלע

תובשחמהוםוקיה.םיירופאלםירקחמבתובורקםיתעלהמצעתאהלבמ,עגרידמרוצעלוהינפל

,ךכיפל,ךירצ:ובונש,לפסאלל,םינומדקהו:םייתימאהםיפוסוליפהלשןושארהרפסהםה

,דמשוהלודגהןקלחש,םהםהיתודובעדומילבהזדומילרימהלרשפאייא;םתומכתושעל

לעדואמםינושוםישולקםיגשומאלאונלתתללגוסמוניא,ובעגפןמזהש,ןטקהןקלחשו

.ךכלכברהוםוצעהרמוחה

לשהתומדקתהבםוגפלהכישמה,תורעבהתואמבעדמלבשחנשהמלכהתיהש,הקיטסלרכסה

התפתה,הצילמהןושלכ,המימיםימימ.רואהלשוזהנושארהאמבתיתימאההיפוסוליפה

,הושריפ9םיברעהש]תורמל[8,התדהטלכבוטסיראתרותתאצמנותושרבש,ןימאהלםדאה

,םינומדקלוקלחשדובכההיהלודגהכ;תויתודליואתויליוואתופסותיפלאבהתואונישו

שיאלשהיפוסוליפהתמאבאיהוזתיראברבהיפוסוליפםנמאםא,אדוולוסינאלוליפאש

,ששאמדועםכוניחש,תויועטבםתדילמםייחרשא,םדאייבבינומהש,הרוקךכ.הזלודג

לכבליטהלםתעדלעהלועאלשןוויכ,תמאהךרדבםיאצמנםהש,תונכהאולמבםינימאמ

םיררושמהוםירוטרואהלשםהיבירי,םיברםירפוסשהעשב,ךכו.רתויבלקהקפסהתאולוהלא

לכב,תינוויההיפוסוליפהתאשירה,םהילעולעףאילואו,םהיתפומדצלודעצ,םיינוויה

.יוארכוריכהאלוליפאוזתא,תומלשמהקוחרהתיהש

וקזוחשהמוד,ןהבהנומאלהמרתםינומדקלתרוויעההצרעההש,הלאתובורמתומודק”תךעד

תושעלרזעה,המצועייברךא,םיטעמ,םיגולואיתהמכשהערלשומישהללגברתוידוע

דואמרואנךדבוכמףוגבליטהלמינאקוחרןכש,םיטעמרמואינא:םימעהלשםתועינכב
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הלכשההרואבתוברת

תאםהיבתכבללהלםיררושמלהיהרתומ.וירבחךיבמםירחאלעאלאהלחהניאשהמשא

םילאלשםהיתומשןיאש,לדצכו,םיענכושמויהםדאה־ינבשםושמ,תוינאגפהתויוהולאה

,םינומדקהלשםתד,אסיגדחמ,םא.ללכונממשושחלןיאשקחשמאלאתויהלםילוכיהלא

,אסיגךדיאמשירה;תופיהתושפנהלשםנוימדלםוצעהדשהחתפ,םייחלוכבהחיפהש

ידיבךטולפורטיפוילשםתאייחהמשושחיוהשימשידכמםייליוואויהתדהלשהיתונורקע

תרוויעהנוכתשתוכמהמ,םיששךחכוארנשוא,וששחשויה,םלוא.םישדחמלשתבוזיא

?השולחהכהפקתהמללכשושחלהמםהלןיאשואראלדציכ:תורצנהלעתיחנהלהלולע

הלםישחורםהשךכלכהקיתעהותקדוצההצרעההו,םימשהןמםדאהיינבלהחלשנתורצנה

המשאהוהיהתשלככתיליוואתד,ךכ־לעירתי.ךמצעםיהולאלשויתוחטבהתוברעבהחטבוה

יפ־לע־ףא:םיפוסוליפהידיבתסרהנהניאםלועל,)ונתדכחיטהלהלולעהמצעהריפכהקרש

חוכחוכ;הבריכהלשיאוחירכישילכ,התואםתוארהבםיקפתסמםה,תמאהתאםידמלמםהש

םיאנקהו,תוירכהתאםיריאמשםההארשההילעב:הלוכיילובהתושיהידיבאלאאצמנוניא

ךירצוניא,םינורחאההלאלשםתוריחלםישלםיבייחש,וסרה.תמאהןמםתואםיקיחרמשםה

קיפהלתדההלוכיהנממש,תיתימאההיפוסוליפלךכלכהצוחנהתוריחהתואלללכקיזהל

ודבלדסחהקרםאו,הרסחוזשרואהתאהיפוסוליפלהפיסומתורצנהםא.םילודגהכתונורתי

לעו;הקיתשללכלםאיבהלהיפוסוליפהלשהדיקפתמשירה,םינימאמאלהתאעינכהללוכי

שומישתושעלאלאונרבידםהבשםיגולואיתהלעןיא,הנומאהלשהנוחצינתאחיטבהלתנמ

.הדגנכשמתשהלוצרובשקשנותואב

לשהתומדקתהלדגנתהלרתויהברהישממןיינעהיההלאהםישנאהןיבמםירחאלםלוא

םיליחמשלככרתויהקצומתישענםימעהלשםתנומאיכ,תועטבוענכךששןוויכ.היפוסוליפה

וניכריםדאהיינבשהעיבתבםיקפתסמםהןיאשירה,רתויםיברוםינושםיאשומלעהתוא

,הלאתועדו;תומגודתויטרפהםהיתופקשהמתרנכלםישקבמםאיכ,ןירותסמהלומלאשאר

,רתויבהמויאההכמבתדהתאםיכמויהוזךרדב.חיטבהלםיצורויהשהמןה,תומגודהמרתוי

,תובזוכםהיתועדיכוריכישעגרמש,שושחלשישםושמ;םדא־ינכידי־השעמתדההתיהול

ןתואבכ,תדהתותימאבהמודגהנמ,רבדםושבתוניחבמןניאש,תוטושפהתוירבהוגהני

.םברקבהכובמעורזלוללהתועדהילעבוצרותועצמאבש,תובזוכתונומא

םימעטמםינושארלורבח,התוחפהניאםתנכסשךא,רתויהבוטםתנומאש,םירחאםיגולואית

ורבסםהשירה,ונתנךמאתאוךניגהנמתארידסהלאלאתנווכמתדהןיאשיפ־לע־ףא,םינוש

־לרכהשםיאשונברמולכ,םלועהתכרעמלשתולאשבםגוניניעתאריאהלידכהרצונאיהיכ

םישודקהםירפסהש,ךכלעובשחאלםה.םהילעחכוותנשידכ,שרופמבונלריאשהלוכי

המבוגהנתהלדציכםיפוסוליפהתאותוירבהתאדמללידכורצונש,הייסנכהתובאיבתכו

םילעמםניאשםיאשונלעתוירבהלכלשוזמהנושהפשברבדלללכםיכירצויהאל,ןימאהל

.וחצינתומודקהיתוערהואתיגולואיתהתוצירעהתאזלכבו.הנומאהיבגלםידירומםניאו

התוויצאלהנומאהשו,שדחהםלועבותיברעמהודוהייאב,הפוריאםורדבםצעתנש10ןידיתיב

אללומשבבוקנללגרתהלהלכיאלתפרצשך,ובךומתלהתרוהאלהקדצהשו,וכןימאהלללכ

:רפוכולארקו,ץראהתעונתכךמתהושםושמ",ללוהמםונורטסאעישרההזךיריתיב,הדרח

314

    



[13]

חתופהחישה:רכמלא'ר

לשותעדבהיהאלשלעףושיבעישרהןכלםדוקתורחאתואמש,הירכזרויפיפאהומכטעמכ

ינפלםינשתואמששםמויקתאשחינשלעו12,םידופיטנאהןיינעבשודקהסוניטסוגוא

,תינוליחלהרבחוזשכ,תינחורהתוכמסבהערלשומישה,ךכ.םתואהליגסובמולוקרפוטסירכש

.בושחלםדאהיינבלעלילכורסאישידכרסחהיהטעמקרו,הנוכתהתאקיתשה

וזהאצמ,היפוסוליפהלעהיולגהמחלמורסאתונווכהיערואהלכשההיטועמםיביואהשהעש

תנכוסמההפיאשהםהבםעפתשאלב,רשא,םיטעמהורילודגלשםהיבתכב,לוכיבכ,טלקמ

רשא,רואהתא,הממדבולצב,לוחרמוניכה,םרודינבלשםהיניעלעמתוסכהתאעורקל

.םלועהתאריאי,םיישחומיתלבםיבלשבו,הגרדהב

סיסנרפ,הילגנאלשתוומלאהיןברולסנ'צהתאדימעהלךירצהלאםיראופמםישיאשארב

,)םירכומרשאמרתויתמאהןעמלםיכרעומווקדצבהכםיכרעומה,ויבתכרשא”,ןוקייב

תויופשהויתופקשהתאןובשחבםיאיבמשכ.םוחבשישמרתויםהבוארקישןיידעםייואר

תוזעתא,וחורתאהנפהםהילאשםירבדהיובירתא,הזלודגםדאלשםלוע־תוקבוחהו

תוארלםיתפתמ,רתויברומחהקוידהםערתויבםילצאנהםייומידהתאלוכבדחיאש,ונונגס

,ןוקייב.רתויבהריהבהחוסינהתלוכילעבורתויבילסרבינואה,רתויבלודגהףוסוליפהתאוב

םיברהםישנאהףרח,תמייקהנניאןיידעהיפוסוליפהששח,רתויבקומעההלילהקיחבדלונש

הנימאמאיהךכ,רתויהסגהאמהשלכב,ןכשהבםתונייטצהלעםמצעלופינחהקפסאללש

םיאשומהתאיללכטבמבותומדבאופאלחהאוה.>תעדלרשפאשהמלכבהליכשמאיהשרתוי

חרואבהנמםתואש,םינושםיפנעלהלאםיעדמקליחאוה;עבטהיעדמלכלשםינושה

,הלאםיאשוממדחאלכלערבכועדישהמתאןחבאוה:רשפאהןמולהיהשרתויבקיודמה

םודיקלעאלפנהורפסלשהרטמהיהוז:תולגלראשנדועשהמלכלשקנעגולטקךרעו

העידיה
.(The Advancement QfLearning)
םונאגרראםובובב

(Novum Organum)אוהדלש

תאארוקהתעידילאיבמוהאלהןתואאשונאוה;ןושארהורפסבגיצהשתופקשההתאללכשמ

האוראוהןיא,תוטישהלכלשןביוא.בשחאלדועשיאהילעש,תייוסינהקיסיפבךרוצה

:רתויםירשואמוםיבוטהשעינש,ךכלםורתלדעונש,ונתרכהלשקלחותואאלאהיפוסוליפב

.עבטהדומיללעםוקמלכבץילממו,םיליעומהםירבדהלשעדמלהתואליבגמאוהשהמור

תא,ןואגהתארשבמ,םמשוליפאו,םהברבדלכ;תנוכתמהתואבםלוכורצונםירחאהויבתכ

לעעיבצמאוה,םייוסינםשהוושמאוה,תודבועםשץבקמאוה.לודגבלוכההאורשחורה

ויניעבש,תויונמאהתאללכשלודומללםידמולמלםשארוקאוה;עצבלשישםהמלודגרפסמ

תאםהבגיצמאוההלצאנתוטשפב:םדאהעדמלשרתויביתוהמהורתויבהלענהקלחהןה

לוכיהיהאוהו;םדאהיינבתאןיינעלםייוארהםינושהםיאשומהלעויתובשחמתאוויתררעשה

,רסומ,עבטהעדמ.ולרזוניאישונארבדלוכש,סויטנרטלש]הידמוקב[ןקזותואומכ,דיגהל

המתעדלהשקו;הקימעמותראומחורהתואבםוקמולהיהלוכהשהמוד,הלכלכ,הקיטילופ

חרואהתאוא,ובלפטמאוהשאשונלכלעףיערמאוהשרשועהתא,רתויץירעהלונילע

14סטרקופיהיבתכלאלאתוושהלרשפא”יאויבתכתא.םהילערבדמאוהובש,דבוכמהויניצרה

ןימלהרקיהתיהחורהתוברתוליאתוחפםיארקנךאתוחפםיצרענויהאלםהו;האופרהלע

ישארלשםהיבתכלאלאןיארנא'זורנא'זלכבםלוא.תואירבהתרימשולהרקישםשכישונאה
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הלכשההרואבתוברת

התיהולשהיפוסוליפהתרוצ;הלאמהיהאלןוקייבו;םיוסמרהוזברוהזלתלוכיהתותיכ

”יא,ונמזבהפיכבהלשמשהקיטסלךכסה;והשימעיתפתשידכמהנובנהתיהאיה.ךכלתדגונמ

קפתסמהףוסוליפשהארנאלו;תושדחותוזעונתועדתועצמאבאלאהטטומלהיהרשפא

שערםיקהלדעונ,רוקחלםכלראשנשהמהנהו,םיעדויםתאשטעמההנה,םישנאלורמואב

ןששחילואהיהשלעןוקייברולסנ'צהתאטעמחיכוהלוליפאםיזעמונייה.ורודינבןיבלודג

הכןואגטופשלשי,הלפתיהנומאךותמטעמכו,דחפהזיאבו,תוריהזוזיאבונעדיאלול,ידמ

חורהשו,תוינונטקהםהיתולאשבםיעדמהתאושיתהםינקיטסלוכסהיכ,ןעטשיפ־לע־ףא.לצאנ

המודתאזלכב;םייטרפהםיאשומהלשהזןעמלםייללכהםישיהדומילתאבירקהלתבייח

תוקולחבו,םייטסלוכסתונורקעבףאםיתעלו,הלוכסאהלשםיחנומבהשעשףוכתהשומישבש

דובכוא,ידמהברתוריהזחיכומאוה,הנפאבדואמזאהיהםהבשומישהש,תוקולחיתתבו

תאזלכבריתוה,םיברהכםילבכץתינשירחא,הזלודגםדא.ותפוקתבטלושהםעטל,רתי

.קתנלזעהאלואלוכיאלןתואש,תורחאתואלשלש

וילעש,ידפולקיצנאהץעהתאןוקייברולסנ'צלרקיעבםיבייחונחנאש,הזבםיזירכמונחנא

תודחאםימעפתאזונרמא.הזחישלשומויסבואצומלרשפאשותוכוראונרבידרבכ

אל,תאזםע.תאזרמולובושלתונמדזהםושץימחנאלו,בושךכלרוזחנ,סוטקפסורפב

יכ,ןאכםידרמונחנאש,לודגהשיאהלשויתובקעבהדוקנרחאהדוקנתכללונילעשונרבס

הטישבשםושמהזירה,ןוימדהירחאהנובתהתאונבצהאלוותומכונישעאלםא.ונרומאוה

לשירוטסיההרדסהאלו,חורהתולועפלשיסיפאטמהרדסהתובקעבונכלההידפולקיצנאה

רולסנ'צהלשויניעדגנל,תמיוסמהדימב,ילואהיהשרדס;תורפסהתייחתזאמהתוחתפתה

.ישונאהעדיהלשןיינמהתאודקפמהתא,רמואאוהשיפכ,השערשאכ,הילגנאלשללוהמה

,הלודגתוחתפתהזאמוחתפתהםיעדמהו,ונלשמהנושהתיהןוקייבלשותנוכתמ,ךכלףסונ

.ולשמהנושךרדבונכלהםיתעלש,אלפתהלךכיפלןיאו

תוחפךשמבךכלכהנתשהךלרוגש,הזרידנםדאל.ללוהמה15טראקדאבןוקייבירחא]...[

תינויגהחור,זעןוימד:היפוסוליפהלשהינפתאתונשלידכץוחנשהמלכהיה,םינשהאממ

תומודקהיתועדבםחליהלברבליץמוא,םירפסמרשאמרתויומצעמבאשש,תועידי,רתויב

רשפתהלותואהחירכמהתיהשתולתלשאיהשהרוצלכרסוחו;לוכהלערתויבתולבוקמה

הכהדימבםירחאהלעהלועהםדאלכלהרוקשהמבךייחברבכ,ךכיפל,הסנתהאוה.ןהמע

ותמדאתאריכהשםושמםא.םיברםיביואומצעלהשעוםידיסחהמכומצעלהנקאוה.תרכינ

תוריחלשץראבטלפמומצעלאצמאוה,םוקמלכמ,ןומאהבןתנאלשםושמקרםאו

תוחפרבדויניעבהיהםידימלתתושעל.עירפמןיאבותוגהתאהבךישמהלתנמלע”,הרומג

םישורפהםייחהו,וטלפמםוקמבםיפדורהוהואצמתאזלכבךא,םהליוארתויהלרשאמהברהב

לשומויקתאחיכוהלידכשמתשההבש,המכחהלכףרח.םהינפמוילעןגהלולכיאללהינש

ץמשומוהנועמ.ומויקתשחכהבותואומישאה,םמצעבובונימאהאלילואש,םירמכ,םיהולאה

תופצלמ,לפסאלל,רתויבקוחר,הידוושבתומלאצי,וצראינבידיביוחדוםירכנידיב

.דחאםויהבתוכזלויהתודיתעויתופקשהשהריהזמההחלצהל
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חתופהחישה:רבמלא'ד

,הארנהלככ,סחייתההילאש,הקיטמתמה.ףוסוליפואןוקירטמואיגטראקדבתוארלרשפא

.ותליהתלשתקולחמביונשתוחפהורתויבידילוסהקלחהתאזלכבאיה,ידמלהברתולקב

ללוהמה17טאיוידיבתראפתלהחתפתהשוםיקלטיאהידי־לעוהשלכחרואבהרצונש,הרבגלאה

יתלבה”תטישאיהןהבשתובושחהתחא.טראקדלשוידימתושדחתופסותלהתכז,ונלש

המםלוא.םירקחמלשלודגרפסמבזאמשמישש,רתויבןינאוםכוחמיעצמא,ולש”םיעובק

םוחתבהרבגלאבתושעלעדיששומישה,לוכללעמ,אוהולשתוומלאהםשתאולהנקהש

היהתשו,הדועמםדאהחורבולעשרתויבתוחלצומהותובושחהתואידיאהמתחא;הירטמואיגה

םיעדמהלכבאלא,תלצאנההירטמואיגבקראל,רתויבםיקימעמהםירקחמלחתפמהדימת

.םייטמתמיוקיסיפה

לשוידיב.הדימהתואבולזמולקחישאלהזםוחתבםלוא,תוחפאללודגילואהיהףוסוליפכ

הלכיאל,רבדתדבאמהניאודימתתרכשנתאצויהאשומעבטמש,הירטמואיגה,הזכןואג

,הנושבצמבהתיההיפוסוליפה.ולוכםלועהלכיניעלהיולגותשחומתומדקתהםדקתהלאלש

םוחתלכבםינושארהםידעצהלשםריחמברהמו,הלחתהמלוכהתאליחתהלךירצהיהםש

םא.םילודגםידעצהלאןיאש,ךכלעתרפכמהלאםינושארםידעצדעצשימלשותוכז?אוהש

ירה,ויכמותםינימאמשיפכ,לוחרהכהבךלהאל,ךרדהתאונינפבללסש,טראקדשןוכנ

ותושעלהדבלותטישביד.ויביריםירובסשיפכ,טעמהכולםיבייחםניאםיעדמהשםגןוכנ

הירטמואיגהלשרתויבהפיהוראופמהשומישהאיהולש(Dioptrics)הקירספךאידה;תוומלאןב

רהוזתאםיאור,טעמךאםויבםהבםיארוקשהלאבוליפא,ויבתכלכב־םוכיסל:הקיסיפב

18,טעמכתוכחוגמםויכתוארנהתולוברעמהתאםינפיאושמאללםיטפושםא.איצממהןואגה

:ןוימדברתויחלצומוהשמתולעהלזאהיהרשפאייאש,רמולזעמינא,הנקסמלםיעיגמ

היהאל;תוססובמיתלבואתומוגפןיידעויהןסרוהלידכושמיששתוימונורטסאהתויפצתה

,תועפותלשהכוראתרשרשקר;תכלהייבבוכתאעיסמהלזונםייקש,החנההמרתוייעבטרבד

הכהירואיתתוחדלונתואאיבהלהלכי,םינשלשךכיפלו,םיבושיחלשוהבשחמתולועפלש

תאהחינמההרוצבריבסהלהלכיאיהןכש,ונימבדיחיןורתיהלהיה,ןכ'לעי'רתי.התפמ

ששוחינניאו:המצעתלוברעמהלשילאגופירטנצהחוכהתועצמאבםיפוגהתכישמתאתעדה

התלעהשרתויבתומכוחמהותופיהתוזתופיההמתחאאוהדבוכהלשהזרבסהש,ןועטלללכ

וליאכ,ררגיהלםיאקיסיפהםיכירצויההתואחונזלידכ,ךכיפל.םלועמהנוימדבהיפוסוליפה

.ןכמרחאלברןמזושענשםייוסינידי־לעו,םייזכרמהתוחוכהתיירואיתידי־לע,םנוצרדגנ

אורבלהיהלוכיאל,ירמגלהשדחהקיסיפאורבלץלאנש,טראקדשךכבאופאריכנהבה

תכרעמלעיגהלתנמלעתולוברעמהךרדרובעלהרואכלםיכירצונייהש;רתויהבוטהקיסיפ

.םמויקתארעיששןושארההיהתוחפל,העונתהיקוחלרשאבהעטוליפאשו:תיתימאהםלועה

םתואו;המוד,השעמל,היההלרוג,הקיסיפהמתוחפאלהשדחותמבךחמ,ולשהקיסיפאטמה

,הזלודגשיאלשולרוגםויהאוההזכןכש;הקידצהלםישמשמ,רתויואתוחפ,םיקומינ

.םירופסרשויייצילמאלאולורתונאלשטעמכ,רופסמםיברהעדלםיפתושולויהשירחאש

רמשוליאשןכתייםלוא:הדילמתועובטתואידיאלשןמויקתאוחינהב,לפסאלל,העטאוה

,םישדחבתואידיאהלשןרוקמרבדב,תילטוטסיראההלוכסאהישנאודמילשתחאהתמאהלע
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הלכשההרואבתוברת

טראקד.הילאןרבוחבוזתמאלשהמשתאושיפכהשתויועטהתאשרשלרתויולהשקהיה

תלבוקמההפקשהה,הקיטסלוכסהלועתאקורפלךיאתובוטהתושפנלתוארהלתוחפלזעה

ויתוריפתאש,הודרמידי־לעו;תויראברבהךתומודקהיתועדהלועתא,תחאהלמב-תוכמסהו

תורישהתארשאמותיתלרתויהשקילואש,תורישהיפוסוליפלקינעה,םויכםיפטוקונא

ולהיהש,םירשוקלשארובתוארלרשפא.םיללוהמהךיכישממלהדותתבייחאיהוילעש

תודוסיהתאחינה,הריהזמהכפהמוניכהבשו,יתורירשוץירעחוכדגנכןושארםוקלבלהיץמוא

תאריבסהש,הנומאבםייסםא.תוארלומצעאוההיהלוכישמרתויתחלצומותקדוצהלשממל

תוחפאלולךייש,ודגנכובםימחלנונאשקשנהו;לוכבקפסליטהש,ךכבחתפתוחפל,לוכה

תושרשומתויליוואהתועדהרשאכ,ןכילעידתי.ויפלכותואםינפמונאשיפ־לע־ףא,]ונלרשאמ[

חוקפלתנמלע,תורחאתויועטבןפילחהל,רתויהבוטתורשפאןיאםא,םיתעלךירצ,קומע

יהשלכהעדלדימתהקוקזה,חורהלשתולבההוןוחטיבהייאםההלאכ.תוירבהיניעתא

בוזעיאוה;ןכוסמקשנוידימקלסלידכ,עוצעצולתתלךירצשקוניתרהו:הילאדמציהל

םינימאמההלאתאוא,םיפוסוליפהתאךכםימרמשכ.הנובתהליגלעיגישכעוצעצהתאומצעב

ןושארהדעצהאיהווהייטנו,םהםרואלעךומסלאלשתוחפלםתואםידמלמ,םיפוסוליפםהש

.םדאהיינבלתמאהתאאיבהלאבוליאכ,וייחבטראקדףדרנךכיפל.תמאהרבעל

יכ,הארנשהרוצהיפוסוליפלקינעהוףוסבלעיפוה20,סנחיוהידיבולהנכוהוכרדש"(,ןוטוינ

תאותורעשההתאהקיסיפהמשרגלתעההעיגהיכ,הארהזלודגןראג.רמשלתבייחאיה

וניאהזעדמיכו,יתימאהןיירושמרתויןהבתוארלאלתוחפלוא,תולפרועמהתוותופיהה

ולעפמתאלחהשכןוויכווהרטמלשןכתיי.הירטמואיגלויוסינלאלאףופכתויהלבייח

דועו,המצעהירטמואיגבםיברםהישומישש,םירוטהתטישוםייפוסיןיאהןובשחתאצמהב

וליאכרבדלכהארנובש,עבטבןהבםיניחבמונאשתובכרומהתועפותהתעיבקברתוי

ףוסוליפלוליגשםה21רלפקלשויתויפצתודבוכהייוסינ.תויפרסיןיאתורדסןימבעצבתה

דציכתחאהנועבותעבדמילאוה.םהילולסמבתכלהייבכוכלערמושהחוכהתאילגנאה

אלאותומכשורדלהיהרשפא־יאש,קוידבןתואבשחלדציכוםהיתוערנתלשתוביסבןיחבהל

,ויביכרמלרואהקוריפתועצמאבוהשדחהקיטפואלשהרצויהיהאוה.םינשתואמלשלמעירחא

הברההיהי,הזלודגףוסוליפלשוהבשבףיסוהללכונשהמ.ויתונוכתתאוריכישתוירבלםרג

,בחרנהונואגלך,טעמכרופסמתוברהויתוילגתלםויכתנתינהתילסרבינואהתודעהמתוחפ

,אוהיואר,םיישממןיבוטלשבררפסמבהיפוסוליפהתאורישעהב.דחאכקימעמהו,ליורמה

התואודמלנרתוידוע]הנעמל[השעאוהשןכתייםלוא;ולהנתינשהרכההלכל,לפסאלל

תאוחירכהםיאנתהש,הזעהלשגוסותואתאםינוכנתולובגבןסרלוהנוכנההדימהתאתעדל

םויכתלבוקמ>ולש”הטישה”רמולהצוריניאןכשוולש”םלועהתיירואית”.הלתתלטראקד

םימישאמםילודגהםישנאהתאןכש,התאצמהלשדובכהלעקולחלםיליחתמשדע,לוכהלע

תאהינאםינומדקהיבתכבלוכהתאםיאצומשהלאל.ובנגשךכבףוסבלו,ועטשךכבהליחת

ךא;םשאצמנוניאהזםאוליפא,הלאםיבתכבתכלהייבכוכהכישמחוכיוליגלשגנועה

תירקמהטישםליבשביהשהמשידה,ןויערהלעובשחרבכםינוויהשחיננםאוליפא

,הילעתוכזותלוזשיאלןיאש,וזהחכוהו:תיטמתמהחכוהלןוטוינלשוידיבךפהנ,תיטנמורו
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[22]

[23]

חתופהחישה:רבמלא'ר

אלאהתיהאלהכישמהתיירואית,תאזכהכימתאלל;ותילגתלשישממהגשיההאיהאיה

אללםויכאבנלוהשלכםסרופמרפוסלשותעדלעהלועהיהולו.תורחאתוברומכהזתופיה

תוצרל,הזםעטמ,תוכזהוניאצאצלהיהתםולכ,בהזורצייםישנאוםויאובייכ,החכוהםוש

םולכ,תושדעהתאצמהו?םילודגהויגשיהתליחתתאוזהמישמבחילצישיאמיכמלוטילו

םויאובישרשפאהןמהזןיאשורבסאלםינומדקהמכשםושמ,הילעבלתוחפאיהתכייש

?ונתייארחווטתאביחרנו

םמישאהב,רתויהברהתססובמןוטוינתאםיחיכומםהשהחכותהשםירובסםירחאםידמולמ

םיפוסוליפהלשוהקיטסלוכסהלש22”תולפאהתויוכיא”התאהקיסיפלריזחהשלעותוא

לצאש(הלאםילמיתששםהםיחוטבםולכ,רבודמםהבשםידמולמהםלוא.םינומדקה

האידיאהתאוספתםהםתנומאיפלש,תושיןייצלודעונו,ןכותמתוקירויהםינקיטסלוכסה

,ןוטוינ?םתורובלשעונציוטיבלטרפרחאוהשמםינומדקהםיפוסוליפהיבגלויה)הלש

;תועפותהתאתללוהמהתינושארההביסהלעםהמרתויתעדלרמייתהאל,עבטהתארקחש

םיססהמויהאלש,ורודינבמםתואבעוגפלאלשידכ,הפשהתואבשמתשהאלאוהלבא

טראקדלשתולוברעמהיכ,חיכוהשךכבקפתסהאוה.ומצעלשוזמתרחאהאידיאןהברושקל

םידחאתמהקינאכמהלשםיקוחהותועפותהיכ;תכלהייבכוכתועונתתאריבסהלתולוכיןניא

וניאהזחוכלשךנורקעיכםא,הזיפלכהזתכלהייבבוכתאהטמהחוכםייקיכ;ןכירפהלידכ

שמתשהלונילעשהשירדבקפתסהאוה;הפיחדהגשומתאללכהחדאלאוה.ללכונלעודי

:תכלהייבכוכתועונתתאריבסהלידכ,הכדעונישעשמרתויתחלצומהרוצבהזןויערב

השעערהמלוכהיתולבכיירחא.ברןמזדועאלמתיאלילואו,םויהדעאלמתהאלושקובמ

,ללכונדשחאלןמויקבשתונוכתשירמוחלשהבשחמלםוקמונלןתנשךכב,היפוסוליפל

?ןלוכתאםיריכמונחנאוליאכונלהיהשךחוגמהןוחטיבהמחכפתנשונלםרגשךכבו

ידכמלודגףוסוליפהיהאוה.ןיטולחלהתואחינזהאלןוטוינש,הארנ,הקיסיפאטמלרשאב

םיקיודמהוםירוהטהםיגשומהתאשפחלשיהדבלהבשו,וניתועידילכלסיסבהאיהששוחיאלש

ומצעלרוצילחילצהאוהיכ,הארנהזקימעמןוקירטמואיגלשויבתכמרבכ:רבדלכלש

ומצעאוההיהאלשםושמםא,תאזםע.קסעםהבשםיירקיעהםיאשומהיבגלהלאכםיגשומ

ריאהלידמהשקיכ,רבסשםושמםא,הקיסיפאטמהלשםירחאםיחטשבותומדקתהמהצורמ

חוטבאלתובורקםיתעלאוהשםוחתבךרוצהידתכשוממותקפסמהדימבתוירבהיניעתא

הקיסיפאטמבהערלשומישםישנאושעיותוכמסלצבשששחשםושמםאו,תקולחמביונשו

ךכ-תועטומואתונכוסמתועדלעויסתתלתנמלע,וינפלטראקדלשוזבושעשםשב,ולש

ןיאשטעמכו;הלאםיגשומלערבדלמירמגלטעמכענמנאוהרתויםיעודיהויבתכב,ךכוא

יא.וידימלתלשםהיבתכמאלא,הזעדמלשםינושהםיאשומהיבגלבשחשהמלעדומלל

תדוקנמותמורתתאךירעהלמונחנאענמינ,הזןיינעביהשלכהכפהמלאיבהאלשןוויכ,ךכל

.הזםוחתלשתוארה

עציבו2?יקולומצעלעחקל,תושעלהיהלוכיאלילואוא,תושעלזעהאלןוטוינשהמ

תאארבןוטוינשומכטעמכהקיסיפאטמהתאארבאוהיכ,וילערמולרשפא.החלצהב

319



[24]

הלכשההרואבתוברת

התוהמתאוארןהכשרזאדעונדןהבש,תרכחוגמהתולאשהותוטשפההש,ןיבהאוה.הקיסיפה

שומישבוהלאתוטשפהבשפיחאוה.רוסאלשיוילעשקלחותואקוידבןה,היפוסוליפהלש

תנמלע.םשםתואאצמםנמאאוהווניתויועטלםיירקיעהםימרוגהתא24”םינמיס”בהערל

ויהאלהלאשםושמ,םירפסהתאללכרקחאלאוה,היתויולעפיהוהיגשומ,שפנהתאריכהל

רשפאםא,ןנובתהשירחאו;ומצעךותברודחלקימעהשךכבקפתסהאוה;רבדותואםידמלמ

Anםדאהלכשלעהסמברבדהשעאל,ךמצעבברןמז,ךכרמרל Essay Canceming)

(Human Understandingומצעתאהארהבשהארמהתאתוירבהינפבגיצהאלא,ולש.

לשתייוסינההקיסיפה—תויהלהכירצםנמאוזשהמלהקיסיפאטמהתאםצמצאוה,רוציקב

.11אשומובשןפואבםגאלאהאשומבקראל,םיפוגהלשוזמדואמהנושהקיסיפןימ:שפנה

;תורכומאלתועפות,םילגמםנמאתובורקםיתעלו,תולגלרשפאםיפוגהלשהקיסיפב.ספתנ

־ינבלכ{תושפנב[הוושבהוושתומייקםלועהימיכןהימירשאתורבוע-תרחאההקיסיפב

לעתלבקתמההקיסיפאטמה.שדחוהשמ]ןהב[האוראוהיכןימאמשימלכלעלבחו:םדאה

,הלאהתודבועהלכלשריהזףוסיאאלאתויהלהלוכיהניא,תייוסינההקיסיפהומכ,תערה

אובלתוכירצשתודבועןתואלשןנויצו,וותועצמאבוזןתרבסה,עדימלשףוגידכלןמוצמצ

םיטושפ,הקיסיפאטמהתונורקע,רבדלשררוציק.תורחאהלכלסיסבשמשלוןושארהבלשב

הטעמהתומדקתההםלוא.םדאהיינבראשלוםיפוסוליפלתונורקעםתואםה,תומויסקאהומכ

,הלאתונורקעלשתחלצומההלחההאיההרידנהמכדעהארמ,ברןמזהזמ711עדמםדקתהש

ונתאמענומהיעבטהתונלבסהרסוחםושמםאו,הזגוסמהדובעבךורכהישוקהםושמםא

ץופנןיידעלודגיאקיסיפאטמוליפאויאקיסיפאטמראותה,תאזםעו.הלאתולובגבקפתסהל

תמאבםייוארהםישנאהםהםיטעמהמךא.רבדלכזבזבלונאםיבהואןכש,ונלשהאמבידמל

לכשיםושבלפרעלללמואהםנורשכםושמאלאובוכואלשהלאםהםיברהמ!הזםשל

אוהש,יתימאהןפודה־אצויתא,םירצויםהשםיגשומב,םיפידעמההלאו,תוריהבתואידיא

םילזלזמםיאקיסיפאטמםייורקההלאתיברמש,הלאהםירבדהירחאאלפתהלןיא?טושפדימת

םשהשיפכ,ונלשתובוטהתרשפנלןובלעבורקבהיהיהזראותש,לפסילןיא.הזבהזךכלכ

.םייתימאהםיפוסוליפהידי־לעהחדנ,ןוויבוהראשנשהלאידיבלורנתנש,"טסיפוסי'

ונלביקונחנאשהיפוסוליפהלשהתדילתאונלתבייחהילגנאשאופאקיסנתאזהירוטסיהמ

”תולוברעמה"ןיבל25(V0rtices)”םצעהתורוצ”ןיבדירפמילוארתוילודגקחרמ.הנממ

(Forma substantialis)קחרמהשםשב,תימלועההכישמהחוכןיבלתולוברעמהןיברשאמ

ןיבשקחרמהרשאמרתויילואלודגהירטמואיגהלעהתלחהןויערןיבלהרוהטההרבגלאהןיב

.ילאיצנרפידהןובשחהןיבל2611112לשןטקהשלושמה

םהלהמיקמהתיהןוויש,הירומתאתוארלתושונאהתבייחםהבש,םיירקיעהםינואגהםההלא

.םוקמםהלתונפלידכ,םישבוכהמהמכלשםילספסורהלךכםשלתבייחהתיהוליפא,םילספ

־ףאש,םיללוחמםיפוסוליפהמכלערבדלונלםירשפאמםניא”חתופהחישה"לשויתולובג

םתדובעבתאזםעומרת,התעהזונרכזהשהלאומכבגשנהכ11111ונלועיצהאלשיפ־לע

ןיב.תמאהתאוניניעמריתסמהףיעצהלשופנכתאומירהומבו,הברהדימבםיעדמהםודיקל
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תיירואיתשםשכ,היפרגואיגלתוברומרתתוימונורטסאהויתוילגתש,יילילגתאאצמנהלא

תא;םדהרוזחמתארתולגבתוומלאןבהיהנש”,יווראהתא;הקינאכמלהמרתולשהצואתה

הירטמואיגלהברההבופיסוהןואגהוהמצועהיאלמויבתכשו,רכזוהרבכומשש,סנחיךה

חותינוהנובתלשתפומאיהש,הדיאולקיצהלעהסמהלשןרבחמ28,לאקספתא;הקיסיפלו

ןואג:שדחעדמונינפבהחתפש,ריוואהדבוכלעוםילזונבלקשמהיווישלעהסמהלשו,רדוח

הרכשנאלמלא,םהליוארכתוכבלהיפוסוליפההלכיאלויתונורשכתאש,לצאנוילסרבינוא

ןוימדהתויועטתאריכהשו,םישוחהתויועטתאריתהלליכשהש”,שנארבלמ;תדהםהמ

:תייוסינההקיסיפהלשהיבא30,לירב;תובורקםיתעלותואהעטמולשונוימדהיהאלוליאכ

־ןיאו31,הוואהרךב,םאהנדייס,סוילאסוומכםישנאתונמלשיםניבש,םירחאהמכףוסבלו

.םשיעודיםיאקיסיפוםימוטנאלשףוס

,תובהלתהבולשהיפוסוליפהתאםילבקמהפוריאןופצבםיברש,דחאשיהלאםילודגםישנאןיב

.ללוהמה32ץיבוביילוהז;הקיתשבוילערובעלאלשונתואבייחמשהמ,הלםידגנתמםיברו

תאצמהבןוטוינלףתושהיהש,דשחהקרוליפאילואו,הליהתהאלאותוכזלהדמעאלרשאכ

הקיסיפאטמהםלוא.דובכלשןויצל,דבלבךכםושמולו,יוארהיהאוה,ילאיצנרפידהןובשחה

המורמכריכהאוהםג,טראקדומכ.ןאכוילערבדלוננוצרלתירקיעההביסהאיהולש

ףוגהתודחאלערתויבתולענהתולאשלונמזלדעונתינשתונורתפהלכלשםהיתונורסחב

םיישקהתפישחבםירחאהלעהלעאוהשוליפאהמדנ;רמוחהעבטלע,החגשההלע,שפנהו

קפתסהאלאוה,ןוטוינמוקולמריהזתוחפהיהשןוויכ,םלוא;הלאתולאשמחומצלםילולעש

רשאמרתויולזמולקחישאלילואהזןיינעבו,םתואלטבלםגשקיבאוה,תוקפסתאלעהב

,ומצעלאוהשכדואמיתימאהודואמהפיה”,קיפסמהםעטהןורקע,ולשןורקיעה.טראקדל

םעטלרושקהלכבונתומכםירואניתלבךכלכםירוצילהבורמתלעותובהתיהשהארנאל

ונניאיכ,םירחאמבוטהארשרתויהלכלתוחיכומולש34תודאנומה;םירבדהלכלשינושארה

ונלתתלתויושעןהשהארנאלםלוא,רמוחהלשהריחבהאידיאונמצעלרוצילםילוכי

דחאישוקדועאלאהפיסומהניאשהמוד,ולש35שארמהעובקההינומרהה;תאזכהאידיא

ילואאיהולש3יםזימיטפואהתטיש,ףוסבלו;שפנהוףוגהתודחאלעטראקדלשותפקשהל

.לוכהתרבסהבהמודמההנורתיםושמ,תנכוסמ

;דמללהדעונאיהש,המורמכ,החכשאלאיה,ןחיאוצמלהצפחהיפוסוליפהשתעבםג[...]

טעמכהמלענ,הנובתהתראהלרשאמרתויןוימדהגוניעלהפיה”,תוטישלהביחה,ווהביסמו

תאהלןתנונלשםיבוטהםיפוסוליפהמדחאשהמוד.ונימילשםיחבושמהםיבתכהמןיטולחל

התייחתלתיחרכהףאו,רבעבהליעומילואהתיהתורעשההותוותופיההחור”,תורמהתכמ

.תימצעהבישחלשדומילברתויוהנוכנההבישחבתוחפוארבודמהיהןכש;היפוסוליפהלש

תארתאמהיה,תוטישהיחבשתאונינזואבהנומהיהש,ונברקמרפוסו,ונתשהםינמזהםלוא

םיעבונהתונורסחהלעוצפישידכמםיטעמםויכאיבהלהלוכיוזכחורשתונורתיה.ונמז

לשדואמןטקהרפסמהתועצמאבתוטישהלשןתלעותתאחיכוהלוהשימרמייתיםאו;הנממ

קוסעלונלשםיבוקירטמואיגלץעיילןפואותואבלכונשירה,רבעבןהמועבנשתוילגת

לגעמהתאעברלךרדאוצמלםידחאםיאקיטמתמלשםהיתונויסינשםושמ,לגעמהעובירב
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יכםא.הירטמואיגלאיההקיסיפאטמהשהמהקיסיפלאיהתוטישהחור.םיטפשמהמכודילוה

תלגוסמאיהןיאםלועלטעמכשירה,תמאהלאךרדבונתואןווכלידכםימעפלונלהצוחנאיה

ריבסהלאיההלוכי,התואהריאמעבטבהייפצהרשאכ.המצעתוחוכבםשלונתואליבוהל

לשןמויקתאלוכיבכחיטבהל=-ןובשחהלשודיקפתוהזםלוא:תועפותלתוביסהיבגלוהשמ

הלאתואצותתוושהלו;םורגלתולוכיהלאתוביסשתואצותהתאקיודמבעובקל;הלאתוביס

םיתעלאלאהעיגמהניאהזןיעמעויסתרדענשהזתופיהלכ.יוסינהונלהלגמשהמםע

טעמהכהיוצמרשאו,עבטהיעדמבדימתשקבלונילעש,תואדולשהגרדהתואלתוקוחר

עיגהליאקיסיפההיהלוכיאלוליא.”תוטיש”דבוכמהםשבתויורקהתעדהיתולקתורעשהב

אוהשלבא,תוטישהחורובםעפתשולהיהבטומקוידהןעמלשירה,הזגוסמתורעשהלאלא

םיחיכומםייוסינףלאשירה,םירחאהםיעדמבתוטישבשומישלרשאב.םלועלהטישרוצייאל

.ןכוסמאוההמכדע

ויתולחמל,םדאהףוגתודלותלהאופרה;םיבושיחלותויפצתל,ךכיפל,תלבגומהקיסיפה

לשוםייחהיילעבלש,םיחמצהלשטרופמהרואיתלעבטהלשהירוטסיהה;ןהלתופורתלר

םילבגומםיעדמהלכ,רוציקב:םיפוגהלשייוסינהקוריפלךהבכרהלהימיכה;םילארנימה

ןיאםאאלא,תועדלםוקמםשןיאו,ןהמרוזגלרשפאשתונקסמלותודבועלרשפאהתדימב

ועבטמודעונש,הקיבאכמהוהימונורטסאה,הירטמואיגהלעללכרבדמינניא.הרירב

.תדמתמתוללכתשהל

,םויההנפואבהבאיהש,וזתיפוסוליפחור.רתויבםיבוטהםירבדבהערלםישמתשמםישנא

וליפאאיהשםינעוטהשי;הפיהתורפסלדעהעיגמ,רבדחינהלאלולוכהתאתוארלהצפהה

,הוילאנאלוהיצניבמךקלהטונה,ונלשוזהאמ.תאזריתסהלהשקו,וזלשהתוחתפתהלהקיזמ

ןיאשאל.שגרבשםיניינעלםייטקאדידהוםירקהםינוידהתאסינכהלהתצרוליאכתיארנ

הקיגולהלשהלאמירמגלםינושתונורקעוזהקיגוללםלוא,םהלשמהקיגולםעטלותושגרל

היפוסוליפהש,תודוהלשי,דיקפתוהזםלוא,ונכותבםתולגלךירצהלאתונורקע:הליגרה

הללק,שפנהלשתוולשהתוסיפתהתניחבלהלוכהנותנאיהשכ.טעמךאולהמיאתמהליגרה

תושגרהלש,רתוייללכחרואב,וא,וניתוואתלשהלאתארשאמןהינוגתאתולגלהברהב

דחמ?הזגוסמתושגרתקיודמהרוצבחתנלהשקתנאלשןכתייךיאו;ונילעםיעיפשמהםייחה

,שפנהלעםיעיפשמוללהשהעש,אסיגךדיאמו,םריכהלידכםהלרסמתהלךירצ,אסיג

לשהרורחשלהמרתןוידלשוזחורש,תאזםע,תודוהלשי.םרקוחללוכמתוחפוזתלגוסמ

המתאאלאםהבךירעהלאלשונתואהדמילאיה;םינרמדקלתרוויעההצרעההמונתורפס

תאםיבייחונחנאומצערוקמותואלשןכתייםלוא.וננמזיינבבהפיכץירעהלםיחרכומונייהש

ונניאםאו39;ונלשתוארטאיתהלעהטלתשהשבלהלשתאזההרזומההקיסיפאטמההתוא

הימוטנא”.םשלושמלהלחינהלונאםיבייחךכמתוחפדועשירה,ןיטולחלםשמהשרגלםיבייח

;םירבדמאלרבכ,וישכעםיצרמםישנא;ונלשתוחישלוליפאהכרדתאהאצמ"שפנהלשוז

.תוזילעהותומימתה-ןהלשירקיעהתעונתתאודביאונלשתורבחהו
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וליפארשפא.הרבעשהאמהלשהלאמםויהםיתוחנחורהיבתכשאופאאלפתהלךבללא[31]

הביתכהתונמאוםעטה.ונימדוקלעתולעלםישועונאשםיצמאמבךכלהביסהתאאוצמל

לודגןואגןיחבהךא;החותפהנוכנהךרדהשעגרמ,רצקןמזבהריהמתומדקתהםימדקתמ

לבגומאוהשהמוד”הפיהעבטה”לשויוקיחו,ואולמבשורפותואהאוראוהרבכוהפיכ

םהירהאשרודלו,הרהמבםהילאםיעיגמרתויהלכלםיינשואדחאדודש,םימיוסמתולובגל

ןוצרולצאררועמלביקשרשועה:ךכבקפתסהלןכומוניאהזםלוא.םתוקחלאלארתונאל

ונלשיךכ.הילעתולעלושקבבהרטמהתאאיטהמו,לביקשהמלףיסוהלהצוראוה;ורידאהל

,םיבוטםיטפושרתוי,תורואלשרתויתעפושורק,בוטטופישלתונורקערתויתחאתבב

האבךכ.חורישיאלשרפסאוהשאלא,בוטאוהשרפסלעםירמואןיא;תובוטתודובעתוחפו

תובקעבהקנסרסונאקוללשהאמה,סנתסומדלשהאמהתובקעבםורלאפמסוירטמדלשהאמה

[...],14יהיאוללשוזתובקעבונלשהאמהו”,סויליגרווורקיקלשהאמה
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תורעה

םירשקהתאגיצהלרעונשו,הידפולקיצנאהלשןושארהךרכבספדוהש,חולאוה”ידפולקיצנאהץעה”

)”העידיהיפנע"ןוגכםיחוסינדוסיבשומכ<”ץע"הרופאטמהדוסיב.םדאהתעדלשםינושהםיקלחהןיב

האר,הידפוליצבאהלשהנונכתוהתקפהאשונלכבוהזןיינעב.העידיהלשהתורחאבהנומאהתחנומ

.הלכשההתוברתסרוקב2דומיליתדיחי

mm":ירוטסיההחותינ”בוליאוןוימדהינפלהנובתהתוחתפתהתארבמלא'רםקממ”יסיפאטמה”,

.הנובתהתוחתפתהינפלןוימדהתאםקממורדסהתאךפוהאוההזףיעסבש

Gerbert,קאירוא'דרברג d’Aurillac)1])7'2“!רטסבליסרויפיפאלהיהש,(1003-940,(Sylvestreהיה

.הקיסיפבוהקיטמתמברקיעבןיינעתהשדמולמ

.לודגהינוויהאיצממהויאקיטמתמה־)ס”הבפל287'212<סדמיכרא

,וזהנעטליתדבועסיסבללכבשיםא.1453תנשב,תיטנזיבההירפמיאהלשהנברוחלןאכזמוררבמלא'ד

םדוקםייוצמויהאלש,םייסאלקםיינוויםיבתכםמעואיבהםיינוויםילדגש,החנהבןומטאוהשירה

.ברעמב

תואקנבבןוההתשע14־ההאמהףוםמש,הלודגתיניטנרולפהחפשמהתיה(Medici)י'צידמתחפשמ

תאודדועשםימרוגהדחאהתיה16יהך15יהתואמבתויונמאלהינבונתנשהבידנההכימתה.רחסמבו

.יקלטיאהסנסנרהתחירפ

Frangois,ויההאוסנרפ I)םרתש,תויונמאלשןורטפכעדונ.1515תנשמתפרצךלמ־)1547-1494

.תפרצבסנסנרלתובר

,םלוכוטסיראיבתכםיאצמנםהידיביכ,תועטבורבסםייניבהימימםיגולואיתוםיפוסוליפ,תועד-יגוה

.םינשהךלהמבםהלופסוותהשםיברהםירוהםיבתכהתורמל

.)1198-1126(רשורךבאלשושוריפאוההלאןיבםימסרופמרתויהדחא

.היציזיווקניאל,ןבומכ,הנווכה

Galileo,יילילגראילילגלהנווכה Galilei)1633תנשב.ייוסינהיאקיסיפהךםונורטסאה,)1642-1564,

תיאקיברפוקהותיאמלתה-תולודגהםוקרהדחוסישיתשןיבתושרדלודגהורפסםוסרפתובקעב

dc! monda mlcmaim (1 (alumna-mm)אמא”/ח],(Dialogo 50pm i duenmssimiותואהנמיז,1632

סולואפןנחוירויפיפאהלטיב1992רבוטקואב.”ותריפכ”מוברוזחלותואההירכהואמורבהיציזיווקניאה

.ואלילגתא”הכיוי'ווזהטלחה־ה

.ץראה'רודכלש”ינשהורבע”יבשות־"םידופיטנא"

Deעבטהשוריפלע,ורוביחחתפב.28הרעה,9טירפ,ליעלהאריי”ןוקייבסיסנרפ Inlerpretatione)

,(Natumeומצעלעןוקייבבתכ,1620:

םא.תתליתלוכיבשרתויבבוטהתורישברהרהליתלחתה,תושונאהתאתרשליתרלונשינימאהב

םימיהתוברבשרוא—עבטברואתולעהלםאיכ,שדחוהשמאיצמהלאקוודואל,םראחילצי

םנמאהיהי)ימצעליתבשחוהזכםדא-םוקיברתסנריובחאוהשהמלכתאהאורןיעלףושחי

רקחלרשאמרתויבוטרבדםושלםיאתמיניאשיתיליג,ילרשאכ{...ותושונאהלשהביטימ

 



הלכשההרואבתוברת

ובו{ןיינעהרקיעאוהש<םירבדהןיבןוימדהתאסופתלוידםינפ”ברווידזירזילכשןכש,תמאה

,לפקפלתונלבסב,שפחלהקושתביתדילמיתנחינ;תונידעהתונחבההתאעובקלוידביציןמזב

השורדהתוריהזהתדימב,שדחמבושחלתונוכנב,תורמסמעובקלתונוכנ'יאב,רהרהלהכישמב

־תדמעהלשגוסלכאנושו,ןשיהתאץירעמוניאושדהבהאגתמוניאשםדאינאו;רודיסלוןוגראל

.המעתורכיהותמאלהקיזןימילכשלשיש,ךכיפל,יתבשח.םינפ

.האופרהיבאלבשחנשינוויאפור--)סי'הנפלךרעל375-ךרעל460)סטרקופיה.14

René,טראקדהנר.15 Descartes)םיעיפשמהוםיטלובהדחא.עדוניתפרציאקיטמתמוףוסוליפ־)1650י1596

21

Dismurs),הדותמהלערמאמב.םינמזהלכלשםיאקיטמתמהוםיפוסוליפהןיב de la méthode)1637

:(22דומע,סנגאמ:םילשורי,רואףסויםגרתוותטישתאהפיםיאטבמהםיללכהעבראלערפסמאוה

תאז;אוהןכםנמאשרוריבבעדוייניאש,יתמאכרבדםושםלועללבקלאלש:היהןושארהללכה

ץוחמרבדםושיטפשמבלולכלאלשו,תומודקהתועדהןמותוזיזפהןמתוריהזבענמהל,תרמוא

.לפסובליטהלתורשפאםושילאהתאלשוזכהנחבהבותוריהבביחורינפלבציתישהמל

ידכךרצנאהישו,רשפאהיהישםיקלחהמכלכלהתוארוקחאשהישוקךהישוקלכקלחל:ינשה

.רתויבבוטהןפואבהרתפל

לקשורתויבםיטושפםהשםירבדבליחתהל,תרמואתאו;רדסביתובשחמתאךורעל:ישילשה

חינהלםגו;רתויבםיבכרומהםירבדהדע,תוגרדמתוגרדמ,טאטאתולעלידכ,םריבהלרתויב

.םעבטיפ־לעהורחאהוםיאבםניאשםירבדהםתואןיבוליפארדסםייקש

ידכדע,ךכלכתפקמהריקסבלוכהתארוקסלו,ךכלכםלשדקפמבלוכהתאדוקפל:ןורחאהו

.רבדםושלעיתנלדאלשחוטבתויהל

,”ותעיסינב”רבמלא'דארוקםהלש,הקיסיפאטמהועבטהלשהיפוסוליפהםוחתבטראקדלשוידימלת

.תפרצבןוטוינלשויתונויערלתודגנתהלשזכרמוויה

.1628'1649םינשבונמותיברמתאהליבםש,דנלוהלתפרצמרבעטראקד

Frangois,טאיוהאוסנרפ Viéle)םתואש,הרבגלאבםישודיחשדיח.יתפרציאקיטמתמ־(1603-1540

.רתוירחואמטראקדחתיפ

ןבש,תכלהייבכוכתעונתתאריבסהלידכ(Vortices),”תולוברעמ"ןיעמלשןמויקתאחינהטראקד

ידיחיהעינמהחוכה,השעמל,התיההפיחדו,תיעבטאלולהתארנ)הכישמהחוכחסונבוקוחרמהלועפ

.לבקלםיכסהאוהש

Isaac,ןוטוינקזיא Newton)תיירואית”ש,ללוהמהילגנאהיאקיסיפהויאקיטמתמה—(1727-1642

םינשהברהורבמלא'דלשונמזבתלבוקמההירואיתההתיהותיעדמהרותלשתפומהתשענולש”םלועה

Principiclעבטהלשהיפוסוליפהלשםייטמתמהתונורקעה,ורוביחל.ןכמרחאל Mathematica)

.עדמלרתויביוארהלדומכםיבריניעבבשחנאוהוהברהעפשההעדונ,1687Philosaphiae),[עמששמ

Christian,סנחיוהןאיטסירכ Huyghcns)ללכש.ידנלוהםונורטסאריאקיסיפ,יאקיטמתמ-(1695-1629

.הקימנידבוהקיטפואבתובושחתוילגתהליגופוקסלטהתא

Johannes,רלפקסנאהוי Kepler)יקוחתשולשתאהליג.ינמרגםונורטסאויאקיטמתמ—>1630-1571

םייטפילאםהשוחיכוהב,םיבכוכהילולסמיבושיחבהכפהמללוחו,ומשלעםייורקהתכלהייבכוכתעונת

.םיילגעמאלו
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וקפיסשהזמרתויבוטרבסהקפסללוכיוניאךלש"ילסרבינואההכישמהחוכ”ש,התיהןוטוינדגנהנעטה

occult)”תולפאהתויוכיאה" qualities)תורומאויהשהלאתורתסנתויוכיא-םינוקיטסלוכסהלש

.ןיעלתולגנתועפותריבסהל

אוהקוללשותבשחמתאורואית.)18הרעה,4טירפ,ליעלהאר<קולןו'גןיבלןוטוינןיברשוקרבמלא'ר

.18־ההאמבידמללבוקמהיההזןיעמרושיקםלוא;והשמינטשפ

הריהבהאידיארשקלםישנאלשםתלוכירסוחאוהתישונאההבשחמבתועטהתורוקממרחאש,רבסקול

.םישמתשמםהםהבש,>םילימ(”םינמיס”ל

.רחארברלאלו,אוהשהמלוהשלכרברהשועשהמתא”םצעהתרוצ”בוארהקיטסלובסב

Isaac,וראבקויא Barrow)לאוצברפירה`ןובשחה”וליגלבורקהיה.ןוטוינלשורומ־־(1677-1630”

.ומצעב

תאהליג.עודיילגנאטסימוטנאוגולויסיפ,אפור—(1657-1578,\!\/111111111(Harveyיווראהםאיליוו

.םדהרוזחמ

Blaise)לאקספזלב Pascal)הדיאולקיצ'יה.32הרעה,9טירפ,ליעלהאר—”(cycloide)ןאכתרכזומה

.הקיטמתמבהמוקעלשגוסאיה

Nicolas,שנארבלמאלוקינ Malebranchc)תולועפןיברשקהתאללש.יתפרצףוסוליפ-0715-1638

;םיהולאלשתקסופיתלבהותוברעתהידי־לעתגשומןהיניבהמאתההיכ,ןעטו,שפנהתולועפןיבלףוגה

העובקההינומרה”הןויערלעוץינבייללע,ראשהןיב,עיפשה,"םזילאנךיזאקוא”םשבעדונש,הזןויער

וידחיםלוכונווכש,םינועשלשתיקנעתכרעמללושמולוכםוקיה:>35הרעה,ןלהלהארוךלש”שארמ

.הזלעהזםיעיפשמםניאשףאלע,העשהתואתאםהםיארמןכלו,םלועהתאירבתעב

,ראשהןיב,אצמ.דנלריאבדלונש,ילגנאיאקיסיפויאמיכ—(1691-1627(RobertBoyle,ליובטרבור

.וצחלןיבלזגלשוחפנןיברשקהתא

Andrea,סוילאסוהארדנא Vcsalius)םיימוטנאהםירויצבהליהתלהכז.יגלבטסימוטנא—)1564-1514

Thomas,םאהנדייססאמות;ולשםיקיודמה Sydenham)ונמזבםסרופמילגנאאפור-{1689-1624;

Hermann,הוואהרובןמרה Boerhaave>הימיכלתייוסינההטישהתאםשיישידנלוהאפור-)1738-1668

.האופרלו

הקספ,37טירפו,ליעל2הרעה,12טירפ,ןלהל37-33תודעההארץינבייללשתיסיפאטמהותטישלע

.ןלהל4

,ץינביילםלהליודירפטוגוולש,1714(Monadolugie),היגולוךאנומבץינבייללשוחוסיניפל

:םילשורי,רואףסויםגרת,{תוראתמהתרותלעםירתאםיבתכוהשדחההטישה:ךרתב[היגולודאבומה

:)בלףיעס,ל"שת,סנגאמ

ואתיתימאתויהלהלוכיהניאהדבועםוששםיחינמךנאוחוכבש]אוהקיפסמהםעטהןורקעו

;רחאןפואבאלואוהךכעודמ,ליפסמםעטאהישאלב,ןוכנתויהללוכיוניארמאמםושוהיוצמ

.םתואתעדלללכלכונאלבורייפילע,ולאםימעטשיפ־לעיףא

ערתשמרמוחהםאשןעטץינבייל.ללחבתערתשמהניאוהקולחלתנתינהניאשהדיחיאיה”הדאתמ”

תויושיוא,םימוטאונכתייאלךכיפלו,הקולחלןתינוניאשןכתייאלשירה,טראקדרבסשיפכ,ללחב
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וניאץינבייללשונורתפשבשחךא,תיתימאםנמאהיעבהשרבסרבמלא'ד.והשלכיתימאןבומבתודרפנ

.שממלשןורתפבשחיהליואר

ןהםלועבםיאורונחנאשןילמוגהתולועפ,ךכיפלו,וזלעוזלועפלתולוכיןניאץינבייללשתודאנומח

."שארמהעובקההינומרהה”יהוזו,םלועהתאירבםעעבקםיהולאשםדקומםואיתלשהאצות

החנההףוריצבולש”קיפסמהםעטהןורקע”לשהאצותאוהץינבייללש”םזימיטפואי'ההנוכמשהמ

ובשםלועהוהזש,איהותנווכ.םלשומםיהולאארבםלועהתאש,ורודבםיברלעווילע,תלבוקמה

םיהולאש,םיירשפאהתומלועהלכמ.דחיםייקתהלםילוכיהםירוצילשםינושהםינימהרתויבםיבורמ

םיטסידפולקיצנאהלשחוכיווהלע.רתויבבוטהםגךכיפלורתויבןווגמהםלועהוהז,אורבלהיהלוכי

.הלכשההתוברתסרוקב4דומיליתדיחיהארץינביילםע

תונעטרוזגל,דחאכטראקדלצאוץינבייללצאאוצמלרשפאש,הייטנהלעתרוקיבחתומרבמלא'ד

היונבהמלש”הטיש”ךכידי־לעחתפלו,תיביטקודדתכרעמתרגסמבתויסיפאטמתוחנהמתויעדמ

.תויפלתל

Euenne,קאידנוקהדונובןייטאלהנווכה Bonnot de Condillac)ילואוקוללשודימלת—)1780-1714

ורפסבתיחנה,ןאכרבודמה”לעשrmnn",תכמ”תא.םייתפרצהתועדה”יגוהןיב"יעוצקמ”ךתויה

Tmiré),תוטישהתכסמ des syslémes>1749.

Richard),באוושדרא'ציר Schwab)רבמלא'דשהרבסהתאהלעה,ךננמוךבהלכשההתפוקתרקוח

,הרינצהבהאלשהתישארלשללכיךרדבו,הבהאלשתונושתורוצלשקדקודמהחותינלןאכןווכתמ

Pierre,וניראמרייפיתפרצהיאזחמהלשתוידמוקבםלגתמה Marivaux)םירשעהתונשמ,הוש-1688

.18־ההאמהלשםישולשהו

;דרשאלויבתכמדחאףא.ס"הנפל4־ההאמהמיאנותאףוסוליפויאנידמ,םאונ—םורלאפמסוירטמד

סונאקולסוקרמ;ס”הנפל4יההאמבהקיתעהןווילשםימאונהלודגכעדונ,יאנותאיאנידמ—-סנתסומד

,Marcus Lucanus)רקנססואנאסויקול;ימורטוירטפוררושמ־)65י39;(Lucius Annaeus Seneca)־”

,ווטירפ,ליעלהאר~סויליגרו;9הרעה,4טירפ,ליעלהאר—ורקיק:10הרעה,13טירפ,ליעלהאר

.6הרעה
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